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Împreună pentru construirea 
noului Institut Regional de 
Medicină Cardiovasculară!

În ziua de 24 iunie s-a stins dintre noi cel care 
timp de trei decenii s-a dedicat educației și formă-
rii de întregi generații de elevi de la Liceul Agricol 
”Mihail Kogălniceanu” din Miroslava. 

Originar din satul Ciocănești, județul Suceava, 
de-a lungul anilor a fost adoptat ca fiu al Mirosla-
vei unde și-a petrecut cea mai mare parte a vieții.  
l Între anii 1984-1988 a urnat cursurile  Facultății 

de Matematică a Universității ”Alexandru Ioan 
Cuza din Iași”, pe care le-a absolvit cu media 
9,66; 

l În 1990 si-a început cariera de profesor de ma-
tematică la  Liceul Agricol din Miroslava 

l Între anii 1995-2001 a înființat și a condus pri-
mul post de radio al liceului cu care a avut un 
real succes; 

l O lungă perioadă de timp a fost director adjunct 
al liceului iar între anii 2017-2019 a ocupat 
funcția de Director; 

l Din anul 2019, urma unor probleme medicale 
a renunțat la poziția de director și s-a întors la 
catedră ca profesor de matematică și diriginte. 
Un om cald, blând, binevoitor, profesionist, im-

plicat și cu calități de adevărat dascăl, așa îl des-
criu colegii, elevii și toți cei care l-au cunoscut. 

Rămas bun, domnule Director Constantin 
Timu!

In memoriam - Director 
Constantin Timu

Alimentarea cu energie electrică a noilor consu-
matori din parcul industrial II este necesară pentru a 
îmbunătăţi situaţia actuală a infrastructurii din 
zonă, în conformitate cu standardele în vigoare, 
sprijinirea activităţilor economice, comerciale și 
ameliorarea calităţii mediului. 

În acest sens, s-a întocmit documentaţia tehnico 
economică nr. 18/2021 pentru obiectivul «Alimen-
tare cu energie electrică Parcul Industrial II, sat 
Brătuleni, comuna Miroslava, județul Iaşi» de către 
SC TOTAL ELECTRIC SERV SRL. Valoarea totală 
a investiției este de aproximativ 2,9 milioane lei 
(inclusiv TVA) și este eșalonată pe doi ani.  

Continuare în Pagina 3

Alimentare cu 
energie 

electrică în 
parcul 

industrial 
Miroslava II

Joi, 17 iunie 2021, 
începând cu ora 1100, 
a avut loc evenimentul 
„Împreună pentru 
Inima Moldovei”, 
eveniment organizat de 
Fundația de Cercetare 
Clinică și 
Experimentală 
Cardiovasculară Iași în 
parteneriat cu Institutul 
de Boli Cardiovascu-
lare „Prof. Dr. George 
I.M. Georgescu” Iași, 
Consiliul Județean Iași 
și Primăria Comunei 
Miroslava, pentru 
susținerea viitorului In-
stitut Regional de 
Medicină 
Cardiovasculară 
(IRMC) care se va 
construi la Miroslava.  
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Datele înregistrate la Oficiul de Stare Civilă în luna mai 2021
În luna mai 2021, la Oficiul de 
Stare Civilă al Comunei 
Miroslava s-au înregistrat un 
număr de 16 certificate de 
căsătorie, 5 certificat de naștere 
și 9 certificate de deces, astfel: 

Nașteri 
l Enea Ștefan-Constantin 
l Enea Adelina-Ștefania 
l Pleșa Antonia-Sofia 
l Cîmpeanu Angelo-Marian 
l Tolontan Eric-Mihai 

Căsătorii 
l Tătaru Răzvan-Constantin și Plugaru 

Loredana-Maricica 

l Munteanu Costel-Ciprian și Mihai 
Cristina 

l Năstase George-Tarcinus și Chiriac 
Emanuela 

l Monshouwer Martijn și Corduneanu 
Riana 

l Irimia Alexandru și Butnariu 
Alexandra-Dumitrița 

l Ocu Andrei-Constantin și Dănilă Elena-
Cristiana 

l Airinei Robert-Marian și Hulpan Oana-
Georgiana 

l Ceapraga Vlăduț-Gabriel și Petre Ioana 
l Lohan Cristian-Mihai și Grigore Maria 
l Ciobanu Costel și Broscoveanu 

Valerica 
l Ocu Alin-Eduard și Unișor Elena-Laura 
l Baltariu Sergiu-Ioan și Grădinariu 

Andra 
l Gugiuman Liviu-Gheorghe și Butnaru 

Viorica 

l Odobașu Ionuț și Borș Iuliana 
l Chisanovici Petru-Bogdan și 

Potomeanu Beatrice-Nicoleta 
l Iosub Marius și Talpiș Alexandra-

Veronica 

Decese 
l Cârdei Sevasta – 1930 (91 ani) 
l Marciuc Mariea – 1926 (95 ani) 
l Cazacu-Gheorghiu Dumitru – 1939  (82 

ani) 
l Olaru Gheorghe – 1950 (71 ani) 
l Musteață Petrică – 1984 (37 ani) 
l Tincu Vasile – 1973 ( 48 ani) 
l Bahrim Alexandru – 1964 (57 ani) 
l Barău Gheorghe – 1947 (74 ani) 
l Camciuc Viorica – 1937 (84 ani)

Reunit în ședinţă de 
lucru ordinară în ziua de 31 
mai 2021, ora 09:00, în sala de 
şedinţe a Primăriei comunei 
Miroslava, Consiliul Local 
Miroslava, judeţul Iaşi a votat 
și aprobat următoarele 
normative locale: 

l Hotărârea nr.106 privind actualiza-
rea Anexei privind achizițiile directe 
la Programul anual al achizitiilor pu-
blice  pentru anul 2021, la nivelul 
Unității Administrativ-Teritorială co-
muna Miroslava, județul Iași 

l Hotărârea nr.107 privind încetarea 
de drept a contractului de concesiune 
teren  nr.16719/17.06.2017 încheiat 
între Unitatea Administrativ-Terito-
rială comuna Miroslava și doamna 
Dogaru Catrinel- Ioana 

l Hotărârea nr.108 privind încetarea 
de drept a contractului de concesiune 
teren  nr.16770/17.06.2017 încheiat 
între Unitatea Administrativ-Terito-
rială comuna Miroslava și doamna 
Țîrcă ( Tudosă) Lidia- Corina 

l Hotărârea nr.109 privind concesio-
nare teren in suprafata de 4.000 mp, 
NC 92999, intravilan PUG extins sat 
Uricani, apartinand domeniului privat 
al comunei Miroslava 

l Hotărârea nr.110 privind aprobarea  
încheierii unui act adițional la con-
tractul de concesiune nr. 
14966/02.04.2019 încheiat între Uni-
tatea Administrativ- Teritorială co-
muna Miroslava și doamna Coștiug 
Iuliana- Beatrice în sensul diminuării 
suprafeței de teren precum și a 
redevenței anuale aferentă contractu-
lui 

l Hotărârea nr.111 privind aprobarea 
concesionării prin licitație publică 
deschisă apajistilor apartinand dome-
niului public al comunei Miroslava, 
aprobarea valorii redeventei din con-
tractele de concesiune a pajistilor si a 
modalitatilor de plata , a incarcaturii 
la hectar de pajisti și a perioadei de 
pasunat la nivelul comunei Miro-
slava, judetul Iasi 

l Hotărârea nr.112 privind acordarea 
ajutorului de minimis pentru anul 
2021 Societatii Comerciale S.C. RE-
SONANCE DISTRIBUTION S.R.L. 

l Hotărârea nr.113 privind acordarea 
ajutorului de minimis pentru anul 
2021 Societatii Comerciale S.C. IN-
OVALABEL  S.R.L. 

l Hotărârea nr.114 privind acordarea 
ajutorului de minimis pentru anul 
2021 Societatii Comerciale S.C.  BI-
TUMAX  S.R.L. 

l Hotărârea nr.115 privind acordarea 
ajutorului de minimis pentru anul 
2021 Societatii Comerciale S.C. 
DOGAV GRUP S.R.L. 

l Hotărârea nr.116 privind acordarea 
ajutorului de minimis pentru anul 
2021 Societatii Comerciale S.C. AG 
STEEL BUILDING & CLADDING  
S.R.L. 

l Hotărârea nr.117 privind acordarea 
ajutorului de minimis pentru anul 
2021 Societatii Comerciale S.C. FIL-
DAS TRADING  S.R.L. 

l Hotărârea nr.118 privind acordarea 
ajutorului de minimis pentru anul 
2021 Societatii Comerciale S.C. 
BRONSON S.R.L. 

l Hotărârea nr.119 privind acordarea 
ajutorului de minimis pentru anul 
2021 Societatii Comerciale S.C. 
ELECTRA  S.R.L. 

l Hotărârea nr.120 privind acordarea 
ajutorului de minimis pentru anul 
2021 Societatii Comerciale S.C. 
LOOK AHEAD  S.R.L. 

l Hotărârea nr.121 privind acordarea 
ajutorului de minimis pentru anul 
2021 Societatii Comerciale S.C. 
ZUPFINESTRE  S.R.L. 

l Hotărârea nr.122 privind acordarea 
ajutorului de minimis pentru anul 
2021 Societatii Comerciale S.C. 
AMADAM  S.R.L. 

l Hotărârea nr.123 privind aprobarea  
acordarea ajutorului de minimis pen-
tru anul 2021 Societatii Comerciale 
S.C. MENNEKES ELECTRIC  
S.R.L. 

l Hotărârea nr.124 privind trecerea în 
domeniul public al Unității Adminis-

trativ-Teritorială comuna Miroslava, 
județul Iași a investiției: “ Amenajare 
trei parcuri de joacă pentru copii în 
Miroslava, județul Iași” 

l Hotărârea nr.125 privind trecerea în 
domeniul privat al Unității Adminis-
trativ-Teritorială comuna Miroslava, 
județul Iași a echipamentului de joaca 
pentru copii primit ca donatie de la 
Asociația AMA ZAMBET DE 
COPIL 

l Hotărârea nr.126 privind trecerea în 
domeniului public al comunei Miro-
slava aobiectivului   de  investiție 
“Extindere reţea apă potabilă, rețea 
hidranți, rețea canalizare, branșament 
apă-canal pentru imobil-Locuințe co-
lective situate în mun. Iași, șos. 
Voinești nr. 62, nr. cad. 15291, mun. 
Iași, jud. Iași” realizată de către be-
neficiar DROBOTĂ MARINA și 
darea în administrare şi exploatare 
către S.C APAVITAL S.A. 

l Hotărârea nr.127 privind trecerea în 
domeniul public al Unității Adminis-
trativ-Teritorială comuna Miroslava, 
județul Iași a unui teren în suprafață 
de 2524 mp și a următoarelor dru-
muri vicinale: De 679, De 2325, 
D2326, De 3057, De 618/1/5 

l Hotărârea nr.128 privind trecerea în 
domeniul public al Unității Adminis-
trativ-Teritorială comuna Miroslava, 
județul Iași a investiției: “Reabilitare, 
Modernizare și recompartimentare 
Școala Gimnazială ”Miron Bar-
novschi” Uricani , localitatea Uricani, 
comuna  Miroslava, județul Iași 

l Hotărârea nr.129 privind declan șa -
rea procedurii de selecție a adminis-
tratorului S.C MIROSLAVA INDUS-
TRIAL PARC S.R.L. 

l Hotărârea nr.130 privind aprobarea 
bilanțului contabil pentru anul 2020 
și repartizarea profitului  societății 
SERVICII PUBLICE MIROSLAVA 
S.R.L. în valoare de 64.892,00 lei 
aferent exercițiului financiar  la data 
de 31.12.2020 

l Hotărârea nr.131 privind aprobarea 
regulamentului de  înscriere, reparti-
zare, departajare și transfer al copiilor 

în creșa din subordinea Serviciului de 
asistență socială, autoritate tutelară, 
arhivă și informații publice din cadrul 
Unității Administrativ-Teritorială co-
muna Miroslava, precum și aproba-
rea procedurilor și a criteriilor pentru 
departajarea copiilor la înscriere 

l Hotărârea nr.132 privind trecerea în 
domeniul public al Unității Adminis-
trativ-Teritorială comuna Miroslava, 
județul Iași a drumului vicinal Ds 
589/10 

l Hotărârea nr.133 privind aprobarea 
modificării HCL nr. 71/13.03.2017 
prin care s-a aprobat valoarea totală 
a obiectivului de investiție și indica-
torii tehnico – economici ai proiectu-
lui “Modernizare Școala Primara din 
localitatea Proselnici, com. Miro-
slava, jud. Iaşi” 

l Hotărârea nr.134 privind aprobarea 
Regulamentului de  organizare și 
funcționare a creșei din subordinea 
Serviciului de asistență socială, auto-
ritate tutelară, arhivă și informații pu-
blice din cadrul Unității Administra-
tiv-Teritorială comuna Miroslava 

l Hotărârea nr.135 privind aprobarea  
Strategiei de Dezvoltare Locală a Co-
munei Miroslava, Județul Iași, pentru 
perioada 2021-2027 

l Hotărârea nr.136 privind acceptarea 
sponsorizării oferită de ASOCIAȚIA 
DILLIGENT/HARNIC pentru orga-
nizarea evenimentului – Ziua copilu-
lui în comuna Miroslava, județul Iași 

l Hotărârea nr.137 privind aprobarea, 
începând cu data de  01 iunie 2021, a 
tarifelor orare pentru utilajele-moto-
coase ,  aflate în proprietatea și  ad-
ministrarea societății Servicii Publice 
Miroslava S.R.L. 

l Hotărârea nr.138 privind Planul Ur-
banistic Zonal pentru   schimbare  
zonă de funcțiune din A1 în zonă de 
funcțiune IS1s, în vederea realizării 
obiectivului de  investiții „Institutul 
Regional de Medicină Cardiovascu-
lară Iași”, teren situat în jud. Iași, 
com. Miroslava, sat Brătuleni, număr 
cadastral 85724 ,Beneficiar :- CON-
SILIUL JUDEȚEAN IAȘI 

Hotărâri ale Consiliului Local 
Miroslava din luna mai 2021
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Înființat în anul 2015, Parcul Indus-
trial Miroslava a devenit primul parc 
industrial din județul Iași. Acesta este 
un obiectiv strategic pentru județul Iași 
și multe companii din țară și străinătate 
au realizat sau urmează să facă 
investiții în această locație.  

Dezvoltat de către primăria comunei 
Miroslava, județul Iași, care este și 
principalul acționar, Parcul Industrial 
administrează în prezent o suprafață de 
71,64 ha (parc I și parc II), pe un teren 
situat în proximitatea fabricii BorgWar-
ner (fosta Delphi), fiind cel mai mare 
parc industrial din zona Moldovei. Sco-
pul principal al Parcului Industrial de la 
Miroslava este atragerea de investitori 
mari, atât din mediul de business din 
Iași, cât și din alte zone din țară sau 
străinătate. 

În prezent, în Parcul Industrial Miro-
slava există un număr de aproape 70 de 
companii care au statutul de rezident. 
Valoarea totală a investițiilor asumate 
de rezidenții care au contracte semnate 
se ridică la aproape 100 milioane euro, 
investiții care vor genera aproximativ 
2.500 de locuri de muncă. Este practic 
una dintre cele mai importante investiții 
făcute pe teritoriul județului Iași după 
revoluție. De menționat este faptul că, 
valoarea totală a investițiilor progno-
zate pentru cele două parcuri indus-
triale, după ce și cel de-al doilea parc 
va avea grad de ocupare maxim va 
depăși 150 milioane euro și vor genera 
aproximativ 4000-4500 noi locuri de 
muncă. 

Parcul Industrial Miroslava II este si-
tuat în imediata proximitate a fabricii 
Antibiotice din localitatea Bratuleni, 

de-a lungul drumului DC25 comuna 
Miroslava și are în administrare o 
suprafață de 25,2 ha. 

În acest moment, SC Parc Indus-
trial Miroslava SRL a finalizat proce-
durile de selectare a rezidenților, iar 
începând cu anul 2020 au început să 
se realizeze/finalizeze primele 
construcții de hale industriale este ne-
cesar să asigurăm alimentarea cu 
energie electrică a noilor consumatori 
din parcul industrial II. Menționăm că 
celelalte utilități necesare pentru 
funcționarea activităților economice, 
cum ar fi: alimentare cu apă potabilă, 
rețea de canalizare pe uzate menajere 
și gaz natural sunt edificate de-a lun-
gul DC25. 

Alimentarea cu energie electrică a 
noilor consumatori din parcul industrial 
II este necesară pentru a îmbunătăți 
situația actuală a infrastructurii din 
zonă, în conformitate cu standardele în 
vigoare, sprijinirea activităților econo-
mice, comerciale și ameliorarea calității 
mediului. 

În acest sens, s-a întocmit documen -
tația tehnico economică nr. 18/2021 
pentru obiectivul «Alimentare cu ener-
gie electrică Parcul Industrial II, sat 
Brătuleni, comuna Miroslava, județul 
Iași» de către SC TOTAL ELECTRIC 
SERV SRL. Valoarea totală a investiției 
este de aproximativ 2,9 milioane lei (in-
clusiv TVA) și este eșalonată pe doi ani. 
Se vor executa lucrări pe tariful de ra-
cordare și lucrări în instalațiile consu-
matorului (se vor înlocui transforma-
toarele de curent existente cu capacități 
mai mari și se vor monta cabluri noi).

Alimentare cu energie electrică 
în parcul industrial Miroslava II

În data de 17.06.2021 s-au recepționat 
lucrările de construcții aferente investi -
ției din cadrul proiectului “Modernizare 
Școală Primară din localitatea Prosel-
nici, comuna Miroslava, județul  Iași”.  

Proiectul a fost finanțat prin PNDL II 
derulat prin Ministerul Lucrărilor Pub-
lice, Dezvoltării și Administrației. Val-
oarea obiectivului de investiție a fost de 
1,66 milioane lei (din care 920.182,00 
lei din bugetul de stat/PNDL și 
744.871,09 lei din bugetul local) și cu un 
termen de execuție lucrări de 12 luni. 
Valoarea finală a lucrărilor executate a 
fost de 1,44 milioane lei, inclusiv TVA. 
Perioada de garanție a lucrărilor este de 
5 ani, din data de 17.06.2021 până la 
data de 18.05.2026, conform contract nr. 
79/03.06.2019 încheiat între UAT Co-
muna Miroslava și Asocierea S.C. ICO-
PREST CONSTRUCT S.R.L. - S.C. 
CASREP S.R.L. prin Lider de Asociere 
S.C. ICOPREST CONSTRUCT S.R.L.  

Suprafața construită/desfășurată 
propusă a fost de 379,10 mp; școala 
propusă se compune din 3 săli de clasă a 
câte 20 de elevi, 1 bibliotecă, grupuri 
sanitare, spații de depozitare, cancelarie, 
birouri administrație, spatii tehnice, etc. 
Clădirea este de clasă de importanță III, 
categoria de importanță C, gradul de 

rezistență la foc II și regimul de înălțime 
parter. 

Descriere succintă a  lucrărilor:  
S-au realizat măsuri de consolidare a 

structurii de rezistență a imobilului. S-a 
realizat cămășuirea elevațiilor 
fundațiilor existente pe ambele fețe, cu 
lamele din beton armat ȋn grosime de 10 
cm. S-au realizat centuri perimetrale la 
partea superioară a zidurilor și un 
planșeu din beton armat. Extinderea 
clădirii pentru realizarea celei de a III-
a săli de clasă, grupuri sanitare, 
centrală termică şi bibliotecă s-a real-
izat cu o structură nouă ȋn cadre din 
beton armat cu ȋnchideri din cărămidă 
cu goluri. S-a refăcut integral șarpanta 
cu lemn ecarisat. 

Construcţia are structura de 
rezistență din cadre din beton armat 
monolit clasa C20/25. Zidăria 
exterioară și cea interioară este din 
cărămidă plină. S-au realizat tencuieli 
armate pe pereţii structurali şi s-au in-
trodus stâlpișori și stâlpi din beton 
armat monolit la intersecții și în zonele 
de câmp. 

Sistemul de fundare este alcătuit din 
fundații izolate rigide, rigidizate la 
partea superioară cu o rețea de grinzi de 
echilibrare dispuse după direcții ortog-

onale, proiectate din beton armat clasa 
C20/25.  

Placa pardoseală este proiectată din 
beton armat cu grosimea de 15 cm. Sub 
pardoseală s-a prevăzut un strat ter-
moizolant din polistiren extrudat de 5 cm 
grosime sub care este montat un strat din 
material granular având rolul de rupere 
de capilaritate în grosime de 10 cm. 
Planşeul de peste parter este realizat din 
beton armat monolit clasa C20/25 cu 
grosime de 15 cm. 

Acoperișul este de tip șarpantă din 
lemn cu învelitoare din tablă tip ţiglă gri 
cu accesorii (jgheaburi si burlane) din 
tabla vopsita multistrat în câmp electro-
static. Tâmplăria exterioara este din 
PVC cu geam termoizolant clar LOW-E. 

Pardoselile exterioare sunt realizate din 
placi de gresie antiderapanta. Pentru 
accesul persoanelor cu dizabilități este 
prevăzută o rampa dispusa la intrarea 
principala. 

Trotuarul perimetral este realizat din 
beton cu pante de scurgere spre exteri-
orul clădirii, trotuar prevăzut la partea 
exterioara cu rigole pentru evacuarea 
apelor pluviale. Pardoselile interioare 
sunt realizate din covor PVC, gresie si 
parchet. Pentru finisarea pereților, re-
spectiv a tavanelor s-a utilizat varul 
lavabil de culoare albă.  

Tâmplăria interioară este realizată 
din PVC de culoare alb. 

Ing. Violeta IFTIMIE  
Consilier Investiții 

Școala primară din Proselnici. Finalizare execuţie lucrări de construcţii
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 Joi, 17 iunie 2021, începând cu ora 1100, 
a avut loc evenimentul „Împreună pentru 
Inima Moldovei”, eveniment organizat de 
Fundația de Cercetare Clinică și Experi-
mentală Cardiovasculară Iași în parteneriat 
cu Institutul de Boli Cardiovasculare 
„Prof. Dr. George I.M. Georgescu” Iași, 
Consiliul Județean Iași și Primăria Comu-
nei Miroslava, pentru susținerea viitorului 
Institut Regional de Medicină Cardiovas-
culară (IRMC) care se va construi la Mi-
roslava. 

Reprezentanți ai Guvernului, ai 
autorităților locale, precum și reprezentanți 
ai societății civile, ai mediului academic și 
de afaceri din Regiunea Moldovei s-au 
reunit la Iași, pentru a pune o importantă 
piatră de temelie în această zidire istorică 
pentru viață, prin semnarea unui Angaja-
ment Civic pentru susținerea construirii 
IRMC, ca o garanție a voinței comune ne-
cesare pentru construirea noului Institut 
Regional de Medicină Cardiovasculară 
Iași.  

În prezent, România ocupă locul 3 în 
Europa și locul 2 în Uniunea Europeană în 

ceea ce privește numărul deceselor cauzate 
de bolile cardiovasculare. Institutul de Boli 
Cardiovasculare „Prof. Dr. George I. M. 
Georgescu”, care funcționează actual-
mente în spațiul Spitalului Clinic „Dr. C. 
I. Parhon”, deservește 5.5 milioane de lo-
cuitori din Moldova (zona de nord-est și 
sud-est a României, 8 județe) și nu mai 
face față solicitărilor din partea pacienților. 
Deservind de trei ori mai mulți pacienți 
decât restul spitalelor din țară, respectiv 
42.370 locuitori/pat față de 13.902 locui-
tori/pat, Institutul de Boli Cardiovascu-
lare „Prof. Dr. George I. M. Georgescu” 
este unicul centru european care are 
arondat un număr atât de mare de lo-
cuitori. Astfel, construirea unui nou insti-
tut este un proiect imperativ ce se impune 
de urgență.  

Viitorul Institut Regional de Medicină 
Cardiovasculară Iași, necesitând o 
investiție estimată la 350 milioane euro, va 
fi situat pe o suprafață totală de 12 ha, pusă 
la dispoziția proiectului de către Consiliul 
Local Miroslava, cuprinzând un spital 
multidisciplinar cu 450 de paturi, ce va 

acorda asistență medico-chirurgicală pen-
tru toate specialitățile medicinei cardiovas-
culare și pentru patologiile conexe bolilor 
cardiovasculare. Misiunea viitorului Insti-
tut va fi aceea de a furniza servicii medi-
cale comparabile cu cele mai bune modele 
europene contemporane, servicii integrate 
de înaltă calitate, sigure, multidisciplinare 
pentru pacienții cu patologie acută, ur-
gentă, complexă. 

Totodată, în cadrul evenimentului au 
fost prezentate etapele pentru construirea 
IRMC de către managerul IBCV Iași – 
prof. dr. Grigore Tinică. Până la acest mo-
ment, s-a semnat Protocolul de colaborare 
între Ministerul Sănătății, Institutul de Boli 
Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M. 
Georgescu”, Consiliul Județean Iași și Pri-
măria comunei Miroslava și se află în ela-
borare documentația tehnico-economică 
pentru finanțarea investiției prin fonduri 
nerambursabile. 

„Dincolo de considerentele de ordin 
administrativ și logistic foarte bine fun-
damentate ce stau la baza inițierii unui 
astfel de proiect ambițios, numai voința 
politică, reunită indiferent de culoarea 
sa, va putea identifica și canaliza resur-
sele esențiale pentru materializarea 
IRMC Iași. Este de datoria noastră să 
redăm această inimă a Moldovei care să 
salveze mai departe vieți”, a declarat Cos-
tel Alexe, Președintele Consiliului 
Județean Iași în cadrul evenimentului. 

Primele agajamente civice pentru 
susținerea proiectului de 

construcție a Institut Regional de 
Medicină Cardiovasculară Iași au 

fost semnate! 
Voința pentru construirea noului Insti-

tutului Regional de Medicină Cardiovas-

culară Iași în cadrul proiectului „Îm-
preună pentru Inima Moldovei” a fost 
consemnată și prin semnarea primelor An-
gajamenente Civice de implicare în 

Împreună pentru cons
Regional de Medicin
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susținerea demersurilor necesare realizarii 
proiectului de investiții, alături de întreaga 
comunitate. Prin acest gest semnatarii au 
făcut un prim pas de exprimare a adeziunii 

la dezvoltarea acestui proiect ce trebuie să 
devină prioritate națională. 

”M-am convins astăzi că există UNI-
TATE, nu doar la nivelul autorităților lo-
cale și parlamemtare din județul Iași, ci și 
la nivelul autorităților din județele Mol-
dovei. Mesajele primite ne dau speranțe 
că proiectul de înființare a Institutului 
Regional de Medicină Cardiovasculară 
Iași are susținerea oamenilor politici de 
diferite orientări, aceasta fiind doar înce-
putul, dar de o semnificație deosebită pen-
tru perspectiva imediat următoare”, a de-
clarat prof. dr. Grigore Tinică, Managerul 
Institutului de Boli Cardiovasculare „Prof. 
Dr. George I.M. Georgescu” Iași și 
Președintele Fundațieu de Cercetare Cli-
nică și Experimentală Cardiovasculară Iași. 

Ideea construirii unui nou spital la Mi-
roslava este mai veche, de când s-a propus 
de către Consiliul Local Miroslava o 
locație pentru Spitalul Regional de 
Urgențe Iași. Primăria Miroslava a 
susținut, promovat și îmbrățișat ideea prof. 
dr. Grigore Tinică, managerul IBCV Iași 
pentru realizarea acestui proiect la Miro-
slava care va aduce plusvaloare și va dez-
volta zona în multe direcții. Acest proiect 
va fi depus spre finanțare nerambursabilă 
prin instrumentului de finanțare „Mecanis-
mul de redresare și reziliență”, în comple-
tare din surse alocate de la bugetul de stat 
și alte surse atrase de către Consiliul 
Județean Iași – Lider de Proiect. 

Pentru realizarea IRMC (Institutului 
Regional de Medicină Cardiovasculară 
Iași) a fost semnat Protocolul de Asociere 
nr. 4273/18.11.2020 // 35280/25.11.2020 
// 42325/26.11.2020 // NT 13007/ 
26.11.2020 între Ministerul Sănătății, UAT 
Județul Iași – Consiliul Județean Iași, In-
stitutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. 
George I.M. Georgescu” Iași (IBCV Iași) 
și UAT Comuna Miroslava, județul Iași. 

„Comuna Miroslava și-a îndeplinit 
obligațiile din Protocolul de Asociere, a 
pus la dispoziția proiectului 12 ha de teren 
cu toate utilitățile, a realizat studiile geo-
tehnice și topografice și a realizat PUZ-ul 
necesar care a fost predat Liderului de 
Proiect – CJ Iași. Așteptăm cu nerăbdare 
ca și ceilalți parteneri să-și unească toate 
forțele să facă din IRMC o realitate. În-
tâmplător, am fost în această perioadă pa-
cientul medicilor de la IBVC Iași și le 
mulțumesc pe această cale că mi-au salvat 
viața. Numai când ajungi acolo, îți dai 
seama cât de necesar este acest spital și ce 

mici devenim când viața îți atârnă de un 
fir subțire. Haideți să ne gândim la viitor 
și să le oferim urmașilor noștri un spital 
modern, un Spital al Viitorului, așa cum 
l-a denumit și d-nul prof. Tinică. Suntem 
mândri că Miroslava va fi parte din inima 
Moldovei”, a declarat Dan Niță - primarul 
comunei Miroslava. 

Peste 100 de reprezentanți ai autorități -
lor locale și centrale, ai societății civile, ai 
mediului academic și de afaceri au semnat 
Angajamentul Civic „ce confirmă dorința 
comună pentru realizarea proiectului de 
construcție a IRMC”.

struirea noului Institut 
nă Cardiovasculară!
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Liceul Tehnologic Agricol „Mihail 
Kogălniceanu” din Miroslava a 
desfășurat, în perioada 2017-2021, 
proiectul privind Învățământul Secun-
dar Rose, finanțat de Banca 
Internațională pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare și implementat de către 
Ministerul Educației Naționale – Uni-
tatea de Management a Proiectelor cu 
Finanțare Externă. Acest proiect a avut 
ca scop reducerea abandonului școlar în 
învățământul secundar și terțiar. 

„VREAU, POT, REUȘESC!” este ti-
tlul proiectului derulat de Liceul Tehno-
logic Agricol „Mihail Kogălniceanu” 
din Miroslava, în valoare de 450.000 
RON, și are ca obiectiv general creș -
terea motivației elevilor de la Liceul 
Tehnologic Agricol „Mihail Kogăl -
niceanu” în vederea finalizării liceu-
lui și conștientizarea importan ței 
educației  prin activități remediale, 
de consiliere și extracurriculare, în 

scopul reducerii abandonului școlar 
pentru întreg ciclul liceal, a creșterii 
ratei  de absolvire a liceului și a 
creșterii participării la examenul de 
bacalaureat și a promovării acestuia. 

Pe parcursul celor patru ani, 
activitățile desfășurate au fost în con-
formitate cu obiectivele specifice ale 
proiectului. 

În perioada derulării proiectului s-a 
urmărit îmbunătățirea eficienței și 
eficacității procesului de formare a 
competențelor curriculare prin impli-
carea a 124 de elevi/an din 
învățământul liceal, în activități de 
susținere remedială,  în vederea 

creșterii ratei de absolvire a claselor ter-
minale, a participării și promovării ex-
amenului de bacalaureat. 

Creșterea frecvenței și menținerea 
într-un sistem de educație de calitate a 
unui grup de 60 elevi din clasa a IX-a 
și a X-a, expuși riscului de abandon 
școlar, s-a realizat prin implicarea aces-
tora în activități de consiliere, în ved-
erea scăderii ratei de abandon la nivelul 
liceului cu 2%, pe an de proiect. 

Pentru un număr de 60 elevi, în 
primii trei ani de proiect, au fost orga-
nizate patru cluburi tematice: Clubul de 
teatru, Clubul de educație 
antreprenorială, Clubul de radio și 

jurnalism și Clubul de comunicare 
europeană, având ca obiectiv dez-
voltarea competențelor de comunicare. 

La finalul proiectului, 120 de elevi și 
16 cadre didactice au participat la o 
vizită de documentare, urmărindu-se 
aprofundarea cunoștințelor dobândite în 
școală și corelarea cunoștințelor teoret-
ice cu cele practice  pentru toți elevii 
din grupul-țintă. Activitatea s-a 
desfășurat pe parcursul a două zile, ele-
vii au vizitat AVI-TOP Târgu Frumos, 
AgroComplex Lunca Pașcani și Depoz-
itul de Armăsari Dumbrava. Trei echipe 
formate din elevi și cadre didactice au 
urmat trasee diferite, pornind din 
Miroslava și întâlnindu-se la Durău, 
unde, în urma unei sesiuni interactive 
de schimburi de informații, impresii și 
idei, au completat jurnalele individuale. 
Toate acestea au fost transpuse de elevi 
în prezentări power-point care 
dovedesc atingerea obiectivului vizitei 
de documentare, în vederea pregătirii în 
viitoarea carieră, a finalizării cursurilor 
liceale și a tranziției spre învățământul 
terțiar.

Activităţi extrașcolare la Liceul 
Miroslava prin proiectul Rose

Asociația  GAL Stejarii Argintii în 
parteneriat cu alte 12 Grupuri Locale de 
Acțiune ( 5 din Republica Moldova și 7 
din România) implementează proiectul 
de cooperare Pe urmele Răzeșilor din 
Moldova.  

Proiecul este finanțat prin Submăsura 
19.3  Componenta B din cadrul Progra-
mului LEADER. 

În urma realizării a unei cercetări is-
torice și etnografice a așezărilor de 
răzeși din teritoriile GAL-urilor 
partenere, a realizării unor schimburi de 
experiență între GALuri, a redactării 
unei cărți digitale care va cuprinde toate 
studiile și a unei sinteze, partenerii își 
propun promovarea teritoriilor GAL-
urilor prin dezvoltarea unei aplicații in-
formatice pe telefonul mobil, cu ele-
mente ce țin de așezările de răzeși din 
teritoriile GALurilor, prin realizarea unei 
pagini și a unor costume de răzeși speci-
fice fiecărui teritoriu și prin realizarea 
unor festivaluri / târguri / simpozioane / 
conferințe cu prezentări legate de istoria, 

datinilor, meșteșugurilor răzeșilor din 
Moldova.  

Până în prezent au fost organizate 3 
schimburi de experientă între GAL-urile 
partenere, după cum urmează: 

1. În perioada 11-12 martie 2021 în 
comuna Bivolari județul Iași (pe terito-
riul GAL-ului Valea Prutului) 

2. În perioada 12-14 mai 2021, în 
orașul Tg. Neamț (pe teritoriul GAL 
Asociația Ținutul Răzeșilor) 

3. În perioada 9-11 iunie 2021, în co-
muna Deleni, județul Iași (pe teritoriul 
GAL Asociația LEADER Colinele 
Moldovei) 

…este doar un început de colaborare 
între grupurile de acțiune locală din 
România și Republica Moldova, un în-
ceput în identificarea și reînvierea isto-
riei răzeșilor Moldovei. Ne dorim să rea-
ducem în viața comunităților, tradiții le, 
porturile, obiceiurile și frumusețea sufle-
tului răzășesc de pe cele două ma luri ale 
Prutului, sintetizează în câteva cuvinte 
esența proiectului Irina Nenerică, ma -
nager proiect/GAL Stejarii Argintii.

Pe urmele Răzeșilor din Moldova – proiect coordonat de GAL Stejarii Argintii
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În acest an, Ziua Copilului a fost 
întâmpinată cu o activitate de suflet 
„Jocurile copilăriei”, desfășurată în 
cadrul proiectului „Îmbunătățirea 
atractivității turistice prin conservarea 
patrimoniului cultural și istoric”, 2 
SOFT/ 2.1/111, Call for proposals: 2nd 
call for proposals, Joint Operational 
Programme Romania – Republic of 
Moldova 2014 – 2020, inițiat în urma 
încheierii unui parteneriat între Consil-
iul Raional Călărași (Beneficiar lider) 
și Primăria Comunei Miroslava (Bene-
ficiar 1).  

Scopul principal al proiectului fiind 
promovarea/valorificarea patrimoniului 
cultural istoric a regiunilor din care 
provin. Ziua Copilului a fost sărbătorită 
prin cântece și obiceiuri tradiționale, un 
prilej pentru copiii din comuna 
Miroslava de a-și petrece ziua într-un 
mod inedit. Ziua Copilului, o zi în care 
revenim cu toții la momentele tandre și 
plăcute ale copilăriei inocente, alături 
de generația în creștere. 

Prin intermediul evenimentului inti-
tulat „Jocurile copilăriei”, s-a încercat 
o paralelă a cântecelor copilăriei de ieri 
și de azi, acest lucru fiind posibil cu 
ajutorul celor două grupe de soliști ce 
fac parte din generații diferite. Cos-
tumele populare  (10 costume bărbați, 
10 costume femei, 10 costume fete și 
10 costume băieți) purtate de aceștia, 
respectiv instrumentele și echipa-
mentele muzicale (10 fluiere, 1 
acordeon, 1 tambur, 1 vioară, 1 bas, 1 

orgă, 3 microfoane și 1 amplificator) 
achiziționate prin intermediul proiectu-
lui „Îmbunătățirea atractivității turistice 
prin conservarea patrimoniului cultural 
și istoric” au fost în centrul atenției pe 
întreg parcursul evenimentului. 

Ziua Copilului a fost sărbătorită pen-
tru prima dată în anii `50, tradiție care 
se păstrează și astăzi, iar prin inter-
mediul evenimentului „Jocurile 
copilăriei” s-a încercat apropierea tiner-
ilor de tradițiile populare, trezindu-le 
astfel interesul și dragostea față de pat-
rimoniul cultural românesc. 

Eveniment cultural istoric în cadrul 
proiectului „Îmbunătăţirea 

atractivităţii turistice prin conservarea 
patrimoniului cultural și istoric”

Sărbătoare importantă a lunii Iunie – Sfinţii Apostoli Petru și Pavel
Sfintii Apostoli Petru si Pavel sunt sar-

batoriti pe 29 iunie, dupa o perioada de 
post, care variaza ca durata, in functie de 
data Sfintelor Paste. 

Sfantul Apostol Petru - fiul lui Iona si 
fratele Apostolului Andrei, s-a nascut in 
Betsaida Galileei. Numele sau iudeu era 
Simon, insa Mantuitorul il va numi Chifa 
(piatra). Dupa o pescuire minunata pe lacul 
Ghenizaret, este chemat sa devina pescar 
de oameni. Marturiseste in numele aposto-
lior dumnezeirea lui Hristos, dar se si lea-
pada de Hristos cand El este prins spre a fi 
rastignit. Dupa Inaltarea Domnului, Petru 
ia cuvantul in adunarea ucenicilor si aleg 
ca apostol pe Matia in locul lui Iuda. In ziua 
Cincizecimii, dupa predica Sfantului Apos-
tol Petru, se boteaza trei mii de persoane. 

Sfantul Apostol Petru a propovaduit in 
Ierusalim, Iudeea, Samaria, Asia Mica 
pana in Babilon si in ultima parte a vietii, 
la Roma. Sfantul Petru a murit rastignit pe 
cruce, cu capul in jos, in anul 67, pe 29 
iunie. 

Sfantul Apostol Pavel era originar din 
Tarsul Ciliciei, din neamul Veniamin. 

Sfantul Pavel a fost elevul invatatului 
Gamaliel. Pavel locuia in Tars si lupta im-
potriva crestinilor. Sfantul Apostol Pavel a 
participat la uciderea arhidiaconului Ste-
fan. Pe calea Damascului i se arata Hristos 
intr-o lumina orbitoare si il mustra: "Saule, 
Saule de ce ma prigonesti?”. Se con-
verteste si primeste botezul de la Anania, 
episcopul Damascului. Sfantul Apostol 
Pavel a pornit in trei mari calatorii mision-
are si a scris 14 epistole care se gasesc in 
Sfanta Scriptura. A fost decapitat din 
porunca imparatului Nero, in anul 67. 

Din cauza faptului ca Sfintii Apostoli 
Petru si Pavel au fost in temnita pentru ca 
L-au marturisit pe Hristos ca Fiu al lui 
Dumnezeu, au devenit ocrotitori ai sis-
temului penitenciar din Romania. Ei sunt 
ocrotitori ai celor lipsiti de libertate si din 
cauza faptului ca cei ajunsi in penitenciare 
sunt persoane care au gresit fata de Dum-
nezeu, precum au gresit si ei: Petru S-a lep-
adat de Hristos, iar Pavel i-a prigonit pe 
crestini.  

 
Sursa: Doxologia.ro
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Centrul de vaccinare de 
la Uricani a fost închis

Anunţ 
În perioada 12.07.2021-

16.07.2021 S.C. GIREXIM UNI-
VERSAL S.A. va efectua 
colectarea deșeurilor voluminoase 
din UAT Miroslava.  

Prin deșeuri voluminoase se in-
telege: piese de mobilier, saltele, 
covoare, usi, obiecte sanitare, 
obiecte de mari dimensiuni de 
folosinta indelungata.  

Se interzice amestecarea de-
seurilor voluminoase cu deseuri 
periculoase (ex: azbest, absorbanti, 
vopsele, baterii si acumulatori, 
uleiuri, grasimi...) sau alte tipuri de 
deseuri nepericuloase (menajere, 
reciclabile). 

Populatia va depune deseurile 
voluminoase in punctele de pre-
colectare existente pentru deseurile 
menajere reziduale (in cazul popu-
latiei care locuieste la bloc), in fata 
portii (in cazul populatiei care 
locuieste la casa). 

Pentru colectarea deseurilor vo-
luminoase, se va respecta graficul 
saptamanal de colectare a de-
seurilor menajere. 

 
Ing. Corina Darabana 

Birou Mediu

Direcția de Sănătate Publică 
(DSP) Iași a informat primăria 
comunei Miroslava că, în-
cepând cu data de 28.06.2021, 
se suspendă activitatea centrului 
de vaccinare de la școala din 
Uricani. 

Conform adresei DSP, mo-
tivele suspendării sunt 
următoarele: 

- scăderea accentuată a 
numărului cererilor de vac-
cinare la acest centru de vac-
cinare de la începutul lunii 
iunie. 

- eficientizarea activității de 
vaccinare din punct de vedere 
logistic și financiar. 

DSP Iași precizează în adresă 
că „în funcție de evoluția pan-
demiei de coronavirus, vom 
putea, în viitor, relua colabo-
rarea pe acestă temă”. 

Cei intersați să se imunizeze 
împotriva coronavirusului sunt 
invitați să acceseze site-ul DSP 
Iași pentru mai multe informații 
https://dspiasi.ro/


